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Finnish Senior Open (FSO) 2021 

 

 

1. Kilpailut avoimista Suomen mestaruuksista seniorigolfissa miehille ja naisille ovat avoimet 

kansalliseen liittoon kuuluville suomalaisille ja ulkomaalaisille golfseurojen jäsenille. 

Pelaajien tasoitusrajat määrää Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta vuosittain. Naisten 

ja miesten tulee viimeistään pelivuoden aikana täyttää 50 vuotta. Kilpailuun otetaan mukaan 

120 pelaajaa, joista naisia voi olla enintään 30. Mikäli naisia ei ilmoittaudu mukaan tuota 

enimmäismäärää, voidaan miehiä ottaa vastaavasti enemmän. Kilpailijat valitaan tasoitus-

paremmuusjärjestyksessä. Järjestävällä seuralla on 2 villiä korttia, jotka voidaan käyttää 

seuran nimeämille henkilöille. 

 

2. Suomen Golfseniorien kilpailutoimikunta päättää kilpailujen ajan ja paikan, miesten ja 

naisten kilpailut voidaan järjestää eri paikkakunnilla. Seuran, joka kilpailun järjestää, on 

laadittava ja saatettava seurojen tiedoksi seikkaperäinen kilpailukutsu vähintään kuukausi 

ennen kilpailun alkua. 

 

3. Kilpailun järjestämisestä ja johtamisesta huolehtii kenttäkohtaisesti vähintään kolmen 

hengen kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä yhden valitsee järjestävä seura, yhden nimeää 

Suomen Golfseniorit ja yhtenä jäsenenä toimii Suomen Golfliiton ko. kilpailuun nimeämä 

liittotuomaritasoinen tuomari. Mahdollisista muista jäsenistä päättävät järjestävä seura ja 

SGS yhdessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii SGS:n nimeämä henkilö. 

 

4. Pelaaja on itse vastuussa kilpailuihin ilmoittautumisestaan ja sen on tapahduttava netissä 

osoitteessa www.suomengolfseniorit.fi / kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana. 

Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko 

(1) ennen kilpailun alkua. 

 

5. Kilpailutoimikunnan on tutkittava ilmoittautumiset ja hyväksyttävä tai hylättävä niiden 

perusteella kilpailijan osanotto. Jos ilmoittautuneita tulee enemmän kuin kilpailuun voidaan 

ottaa, ylläpidetään jonotuslistaa, jolta kilpailijat kutsutaan hcp- paremmuusjärjestyksessä 

peruuttaneiden tilalle. 

 

6. Kilpailun osanottomaksun vahvistaa järjestävä seura SGS:n kilpailutoimikunnan suosituksen 

perusteella, maksu on suoritettava ennen kilpailun alkua. Pelaajan, joka on ilmoittautunut, 

mutta ei osallistu kilpailuun, eikä peruuttanut ilmoittautumistaan ennen ilmoittautumisajan 

umpeutumista, on maksettava kilpailumaksu, ellei hänellä ole lääkärintodistusta tai muuta 

hyväksyttävää syytä poisjääntiinsä. 

 

7. Suomen Golfliitto jakaa mitalit kolmelle parhaalle ja järjestävä seura jakaa palkintoja 

Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti. 

 

8. Kilpailun nimi on Finnish Senior Open ja siihen voidaan lisätä kilpailun sponsorin nimi.  

 

9. Miesten ja naisten kilpailut ratkaistaan 54 reiän lyöntipelinä ilman tasoituksia. Ensimmäisenä 

päivänä peliryhmät arvotaan ja toisena ja kolmantena päivänä pelataan käännetyssä 

paremmuusjärjestyksessä. Miesten sarjassa on kahden pelikierroksen jälkeen cut; 60 pelaajaa 

+ tasatulokset. Naisten sarjassa kolmantena päivänä jatkavat kaikki kilpailuun osallistuvat.  

http://www.suomengolfseniorit.fi/
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10. Kilpailussa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailujen määräyksiä ja paikallissääntöjä sekä 

SGS:n antamia erillisiä kilpailuohjeita ja kenttäkohtaisia paikallismääräyksiä.  

 

11. Golfauton käyttö on kielletty.  

 

12. Kilpailussa jaetaan Order of Merit pisteitä vain Suomen kansalaisille. 

 

13. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja välittömästi suoritettavalla sudden death  

-uusinnalla ja muut mitalisijat SGL:n ohjeen mukaan matemaattisella menetelmällä. 

 

14. Ellei vähintään kahdeksan pelaajaa osallistu miesten tai naisten kilpailuun, se peruutetaan. 

Kilpailun voittaja, jos hän on Suomen kansalainen, saa haltuunsa kiertopalkinnon. 

Ulkomaalainen voittaja ei voi saada kiertopalkintoa mukaansa. Kummatkin kiertopalkinnot 

ovat ikuisesti kiertäviä, ellei Suomen Golfseniorien hallitus toisin määrää. 

 

15. Kentän pituussuositukset; miehet noin 5700-6000 m ja naiset noin 4800-5300 m (par 72). 

 

 

  


